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[ اجلغرافيا: أواًل  ]

 :ن ـيـن القوسـاخرت اإلجابة الصحيحة مما بي

..................................  الفرق بين الطقس واملناخ يتمثل يف (1

( الفترة الزمنية  -الموقع  -درجة الحرارة  -كمية المطر )  

(األمطار –الضغط  -الرياح  - الحرارة)   ..................................  تعد أهم عناصر املناخ (2

..................................  التي تهب بانتظام طوال العام الرياح (3

(  لدائمةاالرياح  – الرياح اليومية –وب الهبرياح  –الخماسين رياح )  

  باتجاه الضغط املنخفض االستوائي................................. تهب الرياح (4
(التجارية -الموسمية  -القطبية  -العكسية )   . وتعمل ىلع تلطيف درجات الحرارة 

إلى الدائرتين  وجنوبًا شمااًل°  3۰عرض  دائرتيمن ...........................   تهب الرياح(5
القطبية ( -التجارية  -الموسمية  -) العكسية (( الشمالية أو الجنوبية)) وتعمل ىلع التدفئة القطبيتين 

المحلية ( -الدائمة  -الموسمية  -) العكسية .........................  تعد الرياح القطبية من أنواع الرياح(6

 ..................................  الضغط املرتفع عند منطقتيتهب الرياح القطبية من  (7

( مدار الجدي -مدار السرطان  -القطبين  -) الدائرتين القطبيتين  

.اتجاهها بين الصيف والشتاء.................................  تغير الرياح(8

المحلية ( -الموسمية  -التجارية  -) اليومية  

. فوق مناطق محدودة من سطح األرض................................. تهب الرياح (9

اليومية ( –المحلية  –الموسمية  –) الدائمة  

 . من الرياح املحلية التي تهب ىلع السودان.................................  تعد رياح (1۰

(نسيم البر والبحر -الرياح العكسية  -رياح الهبوب  -) رياح الخماسين  

. التي تهب ىلع مصر ................................. تعد رياح الخماسين من الرياح (11

العكسية ( -المحلية  -الموسمية  -) التجارية  

يؤدى إلى  أثناء الليل والنهاراختالف الحرارة ىلع اليابس واملاء املتجاورين  (12
( نسيم البر والبحر -الرياح العكسية  -رياح الهبوب  -) رياح الخماسين .  ................................. حدوث 

.  رعد وبرق  ................................. يصاحب سقوط األمطار (13

(الموسمية  -التصاعدية  - اإلعصارية -) التضاريسية  

..................................املطر غزيرةمن املناطق  (14

جنوب شرق آسيا ( -للبحر المتوسط  الشماليالساحل  -الصحراء الكبرى  -) المنطقة االستوائية  
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. .................................  من املناطق متوسطة املطر (15

جنوب شرق آسيا ( -الصحراء الكبرى  -منطقة االستوائية ال -) الساحل الشمالي للبحر المتوسط  

..................................من املناطق نادرة املطر (16

جنوب شرق آسيا ( -للبحر المتوسط  الشماليالساحل  -الصحراء الكبرى  -) المنطقة االستوائية  

 ..................................  ىلع املنطقة التصاعدييسقط املطر  (17

الباردة ( -االستوائية  -المعتدلة  -) القطبية  

.  عند اصطدام رياح محملة ببخار املاء بالجبال.................................  تحدث األمطار (18

(االستوائية  -التضاريسية  - اإلعصارية -) التصاعدية  

 ..................................  خصائص اإلقليم املناخي نالغزير م صاعديالتاملطر  (19

(البارد  –الحار  الصحراوي – الموسمي –) االستوائي وشبه االستوائي  

 ......................... .... تنتمى إلى جنوبًا °1۰،   شمااًل °1۰ املناطق الواقعة بين دائرتي عرض (2۰

( الموسمياإلقليم  –إقليم البحر المتوسط  – االستوائياإلقليم االستوائي وشبه  –البارد  القاري) اإلقليم  

 ..................................  تسقط األمطار باإلقليم املدارى يف فصل (21

الربيع ( –الصيف  –الخريف  –) الشتاء  

. بإقليم السافانا.................. ............... يعرف إقليم املناخ (22

التندرا ( - الحار الصحراوي –االستوائي  – المداري)  

. جنوب شرق آسيا.................................  ييمتد اإلقليم املناخ (23

(  الصيني –غرب أوروبا  –الحار  الصحراوي –) الموسمي  

 ..................................  املتوسط إلى األقاليم املناخيةينتمي إقليم مناخ البحر  (24

الباردة (  –المعتدلة الباردة  –المعتدلة الدفينة  –) الحارة  

 ..................................  تسقط األمطار ىلع اإلقليم البارد يف فصل (25

 (الربيع  –الشتاء  –الخريف  –) الصيف  

. القاراتداخل  وجنوبًا شمااًل°  45,  °3۰ بين دائرتي عـرض.. .......... املناخييمتد اإلقليم  (26

( البحر المتوسط –الصحارى المعتدلة  – الموسمي –) الصيني  

غرب معظم القارات تنتهي  وجنوبًا شمااًل°  45،  3۰ املناطق الواقعة بين دائرتي عرض (27
( القاري -االستوائي وشبه االستوائي  -الحار  الصحراوي -البحر المتوسط  ). ..........  إلى إقليم البارد

معظم القارات  غرب وجنوبًا شمااًل°  6۰ ،°  45 املناطق الواقعة بين دائرتي عرض (28
االستوائي وشبه االستوائي( - غرب أوربا –البارد  القاري -البحر المتوسط  ). .......  تنتهي إلى إقليم

. ، وشتاء شديد البرودة بصيف بارد نسبيًا .................................  ييتميز االقليم املناخ (29
(الحار الصحراوي –البارد  –الموسمي  –البارد  ) القاري 

 ..................................  يسوده مناخ شديد البرودة طوال العام هو يإقليم مناخ (3۰

اإلقليم الموسمي ( – إقليم المناخ الجبلي – الصحراوياإلقليم  –قليم البارد ) اإل 
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[ التايخثانيًا : ]  

.يف مصر الطبقيىلع رأس الهرم .................................  كان (1

الفرعون ( –الكاتب  –الكاهن  -الوزير )  

 ..................................يف مصر القديمة طبقة تضم والتجار نصغار املوظفيكان يلى طبقة  (2

حكام األقاليم ( –عمال الزراعة  –الوزراء  –) أصحاب الحرف المتميزين  

..................................  القديم إلى الطبقة املصريم األقاليم يف املجتمع ينتمي حكا (3

(الرابعة  -الثالثة  -الثانية  -) األولى 

. أخر الطبقات األربعة يف الهرم االجتماعي ملصر القديمة. .................................  يمثل(4

( كبار الكهنة والكتبة -الحرفيون والرعاة  -فرعون وأسرته ال -صغار الموظفين والتجار  )

.يف مصر القديمة.................................  كانت مالبس عامة الشعب تصنع من(5

الكتان ( –الصوف  –القطن  -) الحرير  

.ستورد من بالد فينيقياامل.................................  فرعون تصنع منالكانت مالبس األغنياء و(6

الصوف ( –الكتان  -الحرير  –) القطن  

..................................  كانت مالبس األغنياء يف مصر القديمة تصنع من الحرير املستورد من (7

 بالد الرافدين ( –بالد بونت  –فينيقيا  –) النوبة  

(الرخام  -الطوب اللبن  -الخشب  -الحجر )  .............................  مسكنه منبنى املصري القديم  (8

يسكن قصر يتميز بالفخامة واالتساع . ............................ كان (9
( مستر محمود – األغنياء - عامة الشعب – ) الفرعون

تكونت من طابق او طابقين وتميزت بالبساطة . ............................ مساكن   (1۰
( مستر محمود – األغنياء - عامة الشعب – ) الفرعون

بيوت أحسن حااًل وأكثر اتساعًا تحيطها الحدائق . ............................ سكن   (11
( مستر محمود – األغنياء - عامة الشعب – ) الفرعون

 ..................................  املصريين القدماء عيد الدينية عندمن األعياد  (12

(النصر –اإلله آمون  –الفيضان  –) الربيع  

عند املصريون القدماء..................................  عيد الحصاد من األعياد (13
(  االجتماعية –السياسية  -االقتصادية  - العسكرية)  

عند املصريون القدماء..................................  من األعياد جلوس الفرعون ىلع العرشعيد  (14
(  االجتماعية –السياسية  -االقتصادية  - العسكرية)  

عند املصريون القدماء..................................  من األعياد الربيع ورأس السنةعيد  (15
(  االجتماعية –السياسية  -االقتصادية  - سكريةالع)  
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عند املصريون القدماء..................................  من األعياد النصرعيد  (16
(  االجتماعية –السياسية  -االقتصادية  - العسكرية)  

..................................من األلعاب الرياضية التي مارستها املرأة يف مصر القديمة  (17

تقاذف الكرات ( –العصا والطوق  –المبارزة  -المصارعة ) 

..................................يف مصر القديمة الرجالمن األلعاب الرياضية التي مارسها  (18

تقاذف الكرات ( –العصا والطوق  – اخفاء الوجه –المصارعة )  

..................................يف مصر القديمة لعبها األطفالالرياضية التي من األلعاب  (19

تقاذف الكرات ( –العصا والطوق  –المبارزة  -المصارعة ) 

وكانت الخط الرسمي للدولة .................................  سجلت النصوص الدينية بالكتابة (2۰
القبطية ( –الديموطيقية  –الهيروغليفية  –ية ) الهيراطيق . يف مصر الفرعونية 

.يف جميع نواحي الحياة العامة................................. استخدم املصريون الكتابة  (21

الهيروغليفية ( –الهيراطيقية  –الديموطيقية  –) القبطية  

................ .................. ـعرفت الكتابة الديموطيقية يف مصر القديمة ب (22

(الخط الرسمي للدولة  –الخط الشعبي  –خط رجال الدين  –الخط المقدس )  

. بخط رجال الدين.................................  عرفت الكتابة (23

(القبطية  -الديموطيقية  -الهيراطيقية  -الهيروغليفية )  

. املرحلة األخيرة من مراحل تطور الكتابة املصرية القديمة............ ................. الكتابة تمثل (24

(القبطية  -الديموطيقية  -الهيراطيقية  -الهيروغليفية )  

 ..................................  ألدبمن األساطير الدينية التي تنتمي لأسطورة إيزيس وأوزيريس  (25

المديح ( –التهذيبي  –الديني  –) القصصي  

( –التهذيبي  –الديني  –) القصصي ...................  من األدب سنوحي والبحار الغريق قصة (26 المديح

 ..................................  األدب الذي يمجد أعمال فرعون يطلق عليه أدب (27

(  قصصي –المديح  – يتهذيب – ي) دين 

. .................................  تعتبر أناشيد إخناتون من (28

(أدب المديح  -األدب الديني  -األدب القصصي  -) األدب التهذيبي  

 ..................................  البرديكتابات دينية كانت تدون ىلع أوراق  (29

نصوص األهرام ( -الدينية  األساطير -أناشيد إخناتون  -) كتاب الموتى  

..................................  نصوص األهرام من (3۰

أدب المديح ( -األدب الديني  -األدب التهذيبي  - القصصي) األدب  

..................................  األدب الذي يهتم بالحكم والنصائح واألخالق والسلوك الحميد  (31

أدب المديح ( -األدب الديني  -األدب التهذيبي  - القصصي) األدب  



أسئلة استرشادية للصف االول االعدادي
 لمادة الدراسات االجتماعية 
 المتحان نهاية شهر مارس 

 أوال:الجغرافيا 

اختر االجابة الصحيحة من بين القوسين : -( 1(

تعد الرياح .........من الرياح المحلية التي تهب علي مصر-1

التجارية(-السموم-الهبوب  -الخماسين)  

اختالف الحرارة علي اليابس و الماء المتجاورين أثناء الليل و النهار يؤدي الي حدوث .......  -2

بية(الرياح القط-نسيم البر و البحر-الرياح التجارية-)الرياح العكسية   

يتميز االقليم المناخي ........بارتفاع الحرارة و سقوط االمطارطوال العام-3

الصحراوي(-الموسمي-االستوائي-)المداري  

يمتد االقليم ..........جنوب شرق اسيا -4

الصيني( -الموسمي-المعتدل البحري-)اللورانسي   

 غرب القارات   60-   45يمتد اقليم ..........بين دائرتي عرض -5

(التندرا-البحر المتوسط -القاري البارد-)غرب أوربا    

..... يتميز االقليم الصيني بسقوط االمطار.... -6

في الخريف(  -شتاء  -صيفا -طوال العام) 

يتميز اقليم مناخ.........بشدة البرودة في الشتاء و سقوط الثلج -7

اللورانسي (-غرب اوربا -الصيني – )التندرا 

 نولوجيا علي انتشار........ ساعد االفراط في استخدام التك-8

( كل ما سبق-االعاصير-الجفاف-)التصحر 

من العوامل التي تؤثر في درجات الحرارة.........  -9

( كل ما سبق -طول النهار-الغطاءالنباتي -)المسطحات المائية 

الرياح..........علي تلطيف درجات الحرارةتعمل  -10

القطبية( -العكسية-التجارية-)الموسمية  

شماال و جنوبا متجهة الي الدائرتين القطبيتين30تهب الرياح...........من دائرة عرض -11

الموسمية( -العكسية-قطبيةال-)التجارية  

القطبية( -الموسمية-العكسية-الهبوبتعد رياح........من الرياح المحلية     )-12

من المناطق نادرة المطر.........  -13



ب شرق اسيا(جنو-غرب أوربا-الصحراء الكبري-)المنطقة االستوائية 

يحدث..........نتيجة الختالف الحرارة علي اليابس و الماء المتجاورين  -14

(  نسيم البر و البحر -الرياح الدائمة-الرياح الموسمية-)الرياح المحلية  

يوجد تأثير نسيم البر و البحر علي المناطق........  -15

القطبية(-الصحراوية–الباردة  -لساحلية)ا  

المطر التصاعدي من خصائص االقليم...........  -16

البارد( -الصحراوي-الموسمي-االستوائي)  

متوسطة علي اقليم.......... تسقط االمطار بكمية  -17

الصيني( -البحر المتوسط-غرب أوربا-)التندرا 

 (أكمل العبارات التالية بالكلمات المناسبة مما بين القوسين: 2)

الصبار(   - رياح -الطقس -لتندراا -دائمة الخضرة  -الجبلي–أشجار النخيل   –دائرة االستواء   –التجارية  -)الحرارة

. .الطقسوصف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة يسمي.. -1

.أهم عناصر المناخالحرارةتعتبر. -2

..رياحنتيجة اختالف الضغط يتحرك الهواء أفقيا علي سطح االرض في شكل.. -3

..علي تلطيف الحرارة في المناطق التي تهب عليهاالتجاريةتعمل الرياح .. -4

..و اقليم التندرا يمثالن االقاليم الباردةلجبلىااالقليم... -5

اكتب كلمة )صواب(أمام العبارة الصحيحة و كلمة )خطأ(أمام العبارة الغير صحيحة مع التصويب: -(3)

(    ✔امطار االقليم االستوائي من النوع التصاعدي                   )   -1

(     ✘تسقط االمطار طوال العام في االقليم الموسمي                 )    -2

)   60-     45  تمتد االقاليم المناخية المعتدلة الدفيئة بين دائرتي عرض -3 ( ✘شماال و جنوبا 

(    ✔يتميز اقليم الصحاري المعتدلة بغزارة االمطار صيفا و الجفاف شتاء                                        )    -4

(      ✘يتميز االقليم الموسمي بانه حار ممطر طوال العام                 )   -6

)   60-   45تمتد االقاليم المناخية المعتدلة الباردة بين دائرتي عرض -7 (   ✔شماال و جنوبا 

(      ✔الحار                                            )    المدي الحراري اليومي و السنوي كبير في االقليم الصحراوي -8

(   ✔يؤدي اختالف المناخ الي اختالف أشكال الحياة علي االرض     )     -9

(       ✔الفرق بين الطقس و المناخ يتمثل في الفترة الزمنية التي يغطيها كل منهما                      )    -10

 (    ✔يعمل الغطاء النباتي علي انخفاض درجات الحرارة             )    -11

(   ✘لرياح القطبية من أمثلة الرياح المحلية                       )  تعد ا-12

(      ✘الرياح الموسمية الصيفية رياح جافة                              )    -13

(   ✘تهب رياح محلية علي مصر تسمي بالهبوب                    )    -14

(   ✘لمحلية                          )      نسيم البر و البحر من الرياح ا -15

(   ✘يصاحب المطر التصاعدي رعد و برق                       )      -16



(       ✘تسقط االمطار التصاعدية علي المنطقة القطبية               )      -17

(     ✘  ترتفع درجة الحرارة كلما ارتفعنا عن سطح االرض         )      -18

(   ✔شماال و جنوبا                 )          18-   10يمتد االقليم المداري "السافانا"بين دائرتي عرض  -19

(   ✘يميز اقليم البحر المتوسط انه دافيء جاف شتاء و حار ممطر صيفا                          )     -20

)   90-   60يمتد اقليم التندرا بين دائرتي عرض  -21 (   ✔شماال و جنوبا  

لعبارات االتية: اكتب المصطلح الجغرافي الذي تشير اليه ا-(4)

(  المناخمتوسط حالة الجو في فترة زمنية طويلة من حيث الحرارة و الضغط الجوي و الرياح و االمطار     )  -1
(      الطقساو اسبوعا )     حالة الجو في فترة زمنية قصيرة قد تكون يوما أو يومين -2
(   الرياحالهواء المتحرك علي سطح االرض أفقيا                           )   -3
(         دائمةرياح تهب بانتظام طوال العام من مناطق الضغط المرتفع الي مناطق الضغط المنخفض    )    -4
(   محليةرياح ذات تأثير محلي تهب فوق مناطق محددة من سطح االرض )    -5
(       امطار تضاريسيةأمطار تسقط نتيجة اصطدام الرياح المحملة ببخار الماء بالجبال   )    -6
(       مدى حرارى يومىالفرق بين درجة حرارة الليل و النهار  )   -7
(     مدى حرارى سنوىالفرق بين درجتي حرارة الصيف و الشتاء   )    -8
(     التندرااالسم الذي يطلق علي االقليم البارد أو القطبي )     -9

(النبات الطبيعىنبات ينمو دون تدخل االنسان لتفاعل عناصر التربة و الماء     )    -10

ثانيا: التاريخ 

اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين:  - (1)

 انقسم المجتمع المصري القديم الي .........طبقات اجتماعية -1

ست( –خمس  –أربع  –)ثالث    

من.........في مصر القديمةكانت منازل عامة الشعب تبني  -2

الخشب(  –الحجارة   – الطوب اللبن  – )البوص   

كانت مالبس عامة الشعب في مصر القديمة تصنع من ...........  -3

الصوف( –الحرير  –  الكتان – )القطن  

سميت الكتابة الديموطيقية باسم...........  -4

(الخط الشعبي  –خط رجال الدين  –الخط القديم  –)الخط المقدس    

الميت لمساعدته و عرفت ب ............  كتابات دينية كانت تدون علي أوراق البردي و توضع مع -5

االناشيد الدينية( –االساطير  – كتاب الموتي –)نصوص االهرام   

تعتبر نصوص االهرام من االدب........  -6

القصصي(   –المديح  –التهذيبي  – الديني)  

أوزوريس من االدب......... و  ايزيسأسطورة  -7
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 .اٌشث١غ- 4.                  اٌؾزبء- 3.                 اٌخش٠ف- 2.              اٌق١ف- 1
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 .ٔز١غخ رمبثً اٌٙٛاء اٌجبسد ِغ اٌٙٛاء اٌغبخٓ إٌؾًّ ثجخبس اٌّبء ف١قؼذ اٌٙٛاء اٌغبخٓ الػٍٟ ٠ٚغمو اِيبس............... رغمو االِيبس- 52

 .االػقبس٠خ- 4.                   اٌزقبػذ٠خ- 3.                  اٌّٛع١ّخ- 2.                  اٌزنبس٠غ١خ- 1

 .ٔز١غخ فؼٛد اٌٙٛاء اٌغبخٓ اٌٟ ىجمبد اٌغٛ اٌؼ١ٍب ف١جشد اٌٙٛاء ٠ٚزىبصف ِب ثٗ ِٓ ثخبس اٌّبء ٠ٚغمو اِيبس غض٠شح................... رغمو االِيبس- 53

 .االػقبس٠خ- 4                   .اٌزقبػذ٠خ- 3.                  اٌّٛع١ّخ- 2.                  اٌزنبس٠غ١خ- 1

 .ثشق ٚسػذ...................... ٠قبؽت عمٛه االِيبس- 54

 .االػقبس٠خ- 4.                   اٌزقبػذ٠خ- 3.                  اٌّٛع١ّخ- 2.                  اٌزنبس٠غ١خ- 1

 ...........................ِٓ إٌّبىك غض٠شح االِيبس- 55
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 .عزخ- 4.                   خّغخ- 3                      .اسثؼخ- 2.                  صالصخ- 1

 .ِٓ االلب١ٌُ اٌؾبسح..................... ٠ؼذ االل١ٍُ- 4

 .اٌقؾبسٞ اٌّؼزذٌخ- 4.                       اٌق١ٕٟ- 3.                اٌجؾش اٌّزٛعو- 2                  .اٌّذاسٞ- 1

 .ٚثغمٛه االِيبس ىٛاي اٌؼبَ, ثؾشاسح ٚسىٛثخ ِشرفؼخ ىٛاي اٌؼبَ................... ٠ز١ّض االل١ٍُ - 5

 .اٌّٛعّٟ- 4.                 اٌق١ٕٟ- 3.               اٌّذاسٞ- 2             .االعزٛائٟ ٚؽجٗ االعزٛائٟ- 1

 .ٚعمٛه االِيبس ف١فب, ثبٌؾشاسح اٌّشرفؼخ ىٛاي اٌؼبَ.................... ٠ز١ّض االل١ٍُ - 6

 .اٌّٛعّٟ- 4.                 اٌقؾشاٚٞ اٌؾبس- 3               .اٌّذاسٞ- 2.             االعزٛائٟ ٚؽجٗ االعزٛائٟ- 1

 . ؽّبي ٚعٕٛة دائشح االعزٛاء10ث١ٓ دائشرٟ ػشك ......................... ٠ّزذ االل١ٍُ- 7

 .اٌّٛعّٟ- 4.                 اٌق١ٕٟ- 3.               اٌّذاسٞ- 2.             االعزٛائٟ ٚؽجٗ االعزٛائٟ- 1

 .فٟ عٕٛة ؽشق لبسح اع١ب....................... ٠ّزذ االل١ٍُ - 8

 .اٌّٛعّٟ- 4.                 اٌقؾشاٚٞ اٌؾبس- 3.               اٌّذاسٞ- 2.             االعزٛائٟ ٚؽجٗ االعزٛائٟ- 1

 .ِٓ االلب١ٌُ اٌؾبسح اٌزٟ ٠ّزذ غشة اٌمبساد........................ ٠ؼذ االل١ٍُ - 9

 .اٌّٛعّٟ- 4                 .اٌقؾشاٚٞ اٌؾبس- 3.               اٌّذاسٞ- 2.             االعزٛائٟ ٚؽجٗ االعزٛائٟ- 1

 .ثٙجٛة اٌش٠بػ اٌزٟ رغ١ش ارغب٘ٙب ث١ٓ اٌق١ف ٚاٌؾزبء................. ٠ز١ّض االل١ٍُ - 10

 .اٌّٛعّٟ- 4.                 اٌقؾشاٚٞ اٌؾبس- 3.               اٌّذاسٞ- 2.             االعزٛائٟ ٚؽجٗ االعزٛائٟ- 1

 .ٚاٌؾشاسح ف١فب ٚاٌجشٚدح ؽزبء, ثغمٛه اٌّيش ف١فب..................... ٠ز١ّض االل١ٍُ- 11

 .اٌّٛعّٟ- 4.                 اٌقؾشاٚٞ اٌؾبس- 3.               اٌّذاسٞ- 2.             االعزٛائٟ ٚؽجٗ االعزٛائٟ- 1

 . ؽّبال ٚعٕٛثب غشة اٌمبساد30 : 18ث١ٓ دائشرٟ ػشك .................... ٠ّزذ االل١ٍُ- 12

 .اٌّٛعّٟ- 4                 .اٌقؾشاٚٞ اٌؾبس- 3.               اٌّذاسٞ- 2.             االعزٛائٟ ٚؽجٗ االعزٛائٟ- 1

 . ؽّبال ٚعٕٛثب18 : 10ث١ٓ دائشرٟ ػشك ................... ٠ّزذ االل١ٍُ - 13

 .اٌّٛعّٟ- 4.                 اٌقؾشاٚٞ اٌؾبس- 3               .اٌّذاسٞ- 2.             االعزٛائٟ ٚؽجٗ االعزٛائٟ- 1

 .اٌغبفبٔب٠غّٟ ثؤل١ٍُ ................. االل١ٍُ - 14
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 .اٌجبسدح- 4.                     اٌّؼزذٌخ اٌجبسدح- 3.                      اٌّؼزذٌخ اٌذف١ئخ- 2.                           اٌؾبسح- 1

 .............اٌّيش اٌزقبػذٞ اٌغض٠ش ِٓ خقبئـ االل١ٍُ إٌّبخٟ- 50
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 ؟...فٕف اٌؼٕبفش االر١خ ؽغت ٔٛع االدة اٌزٟ ٠ٕزّٟ ا١ٌٗ وً ػٕقش - 1ط

 .لقخ اٌجؾبس اٌغش٠ك- 5.       رؼب١ٌُ اٌؾى١ُ ثزبػ- 4.              رؼب١ٌُ اٌؾى١ُ أٝ- 3.           لقخ عٕٛؽٟ- 2.          أبؽ١ذ اخٕبرْٛ- 1

  .االعبى١ش اٌذ١ٕ٠خ- 10.         وزبة اٌّٛرٟ- 9.       ٔقٛؿ اال٘شاَ- 8.   اعيٛسح ا٠ض٠ظ ٚاٚص٠ش٠ظ- 7.    رّغ١ذ ع٠ٕٛشد اٌضبٌش- 6
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.    ٔقٛؿ اال٘شاَ
 االعبى١ش اٌذ١ٕ٠خ           .    وزبة اٌّٛرٟ

.   لقخ عٕٛؽٟ
  لقخ اٌجؾبس اٌغش٠ك 

        

 .    رّغ١ذ ع٠ٕٛشد اٌضبٌش .              رؼب١ٌُ اٌؾى١ُ أٝ
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 الوزحلت  االخيزة هن الكتببت      الخط الشعبي     خط رجبل الذين الخط الزسوي للذولت/ الخط الوقذس 
 اٌمجي١خ..اٌىزبثخ ........اٌذ٠ّٛى١م١خ..اٌىزبثخ .......ا١ٌٙشاى١م١خ.اٌىزبثخ .........................الهيزوغليفيت...الكتببت
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 .ٚػم١ذح اٌجؼش ٚاٌخٍٛد, أدة ٠زٕبٚي اٌؾ١بح ثؼذ اٌّٛد الذينى.االدة
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.اٌّٛعّٟ- 4  .اٌقؾشاٚٞ اٌؾبس- 3. اٌّذاسٞ- 2.  االعزٛائٟ ٚؽجٗ االعزٛائٟ- 1

 .وٍّب اثزؼذٔب ػٓ دائشح االعزٛاء....................... رمً االِيبس ثبالل١ٍُ- 21

.اٌّٛعّٟ- 4.   اٌقؾشاٚٞ اٌؾبس- 3 .اٌّذاسٞ- 2.  االعزٛائٟ ٚؽجٗ االعزٛائٟ- 1

 ...........................وً االلب١ٌُ االر١خ ِٓ االلب١ٌُ إٌّبخ١خ اٌّؼزذٌخ اٌذف١ئخ ِبػذا االل١ٍُ- 22
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 .اٌجبسدح- 4.   اٌّؼزذٌخ اٌجبسدح- 3.   اٌّؼزذٌخ اٌذف١ئخ- 2. اٌؾبسح- 1

 .............اٌّيش اٌزقبػذٞ اٌغض٠ش ِٓ خقبئـ االل١ٍُ إٌّبخٟ- 50
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.اٌىٕٙخ- 4.                اٌىزجخ- 3.                 اٌؼبِخ- 2.               االغ١ٕبء- 1

 1.................... وبٔذ ِالثظ فشػْٛ ٚاالغ١ٕبء رقٕغ ِٓ - 16

 .اٌؾش٠ش اٌّغزٛسد- 4.              اٌىزبْ- 3.             اٌغٛد- 2.              اٌميٓ- 

. ٚرزىْٛ ِٓ ؽغشح ٚاؽذح اٚ ؽغشر١ٓ, رز١ّض ثبٌجغبىخ................... وبٔذ ِغبوٓ - 17

.اٌىٕٙخ- 4.فشػْٛ- 3.  اٌؼبِخ- 2.  االغ١ٕبء-  1

 ......................وبْ ٠زُ اعز١شاد اٌؾش٠ش اٌّغزٛسد ِٓ ثالد- 18

 .ف١ٕ١م١ب- 4.  فٍغي١ٓ- 3.  ثٛٔذ- 2.  إٌٛثخ- 1
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 ........................عغٍذ إٌقٛؿ اٌذ١ٕ٠خ فٟ ِقش اٌفشػ١ٔٛخ ثبٌىزبثخ- 3

.اٌمجي١خ- 4.                  اٌذ٠ّمٛاى١خ- 3.                 ا١ٌٙشاى١م١خ- 2              .ا١ٌٙشٚغ١ٍف١خ- 1

.ثبٌخو اٌؾؼجٟ..................... ػشفذ اٌىزبثخ- 4

.اٌمجي١خ- 4                  .اٌذ٠ّمٛاى١خ- 3.                 ا١ٌٙشاى١م١خ- 2.              ا١ٌٙشٚغ١ٍف١خ- 1
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-االعصاريه-صطدام الرياح محمله ببخار الماء بالجبال )التصاعديهعند ا تحدث االمطار......  .6

 االستوائيه( -لتضاريسيها
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